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Lecţiunile de studiu biblic
caută să ne provoace anul acesta
la aprofundarea metaforelor Bisericii Domnului Isus. Textul
biblic din 1 Petru capitolul 2
prezintă nu neapărat o metaforă a
bisericii, cât trei comparaţii făcute
omului mântuit. Suntem aşadar,
în faţa a trei imagini, a trei poze
ale creştinului. Cu alte cuvinte,
Petru le spunea credincioşilor:
uitaţi-vă bine la pozele acestea şi
ţineţi bine minte; cum sunt pozele acestea, aşa trebuie să fie şi
vieţile voastre. Ştim prea bine că
nouă ne plac pozele pentru că ele
adăpostesc multe amintiri dragi şi
obişnuim să ne uităm cu drag la
ele. Uneori când ne uităm la poze
şi la înfăţişarea actuală, ne găsim
foarte schimbaţi. La nivel spiritual, imaginea noastră n-are voie
să se schimbe, noi n-avem voie
să îmbătrânim sau să ne ramolim.

Care sunt imaginile creştinului?
a.) Imaginea pruncului (ca
nişte prunci născuţi de curând)
Aceasta ne este prezentată
din mai multe motive. Întâi pentru
că Dumnezeu ne este Tată şi pentru că la mântuire El ne-a născut
din nou, dându-ne o natură nouă,
dar ne-a şi înfiat, smulgându-ne
din lumea aceasta. Dar contextul
versetelor din textul de faţă ne
aduce aminte de alte două lucruri
referitoare la copii. Pruncii sunt
răi. Or fi ei drăguţi şi drăgălaşi,
dar puri, inocenţi nu sunt. Înainte
ca pruncii să înveţe de la alţii
să fie răi, ei ştiu deja – “căci în
păcat m-a zămislit mama mea”.
Am putea spune că de la cei mari
copiii nu învaţă să facă răul, ci
se perfecţionează în a face răul.
Şi pentru că este aşa, Scriptura
ne cheamă la sfinţire zilnică. Dar
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Meditaţie

copiii mai sunt caracterizaţi şi de
pofta de mâncare. Un nou-născut
nu poate vorbi, nu-l interesează
nimic din ceea ce se întâmplă în
jurul lui; nici să se joace nu vrea;
un singur lucru îl interesează şi
un singur lucru ştie să facă – să
mănânce. Şi plânge când îi este
foame, tânjeşte după mâncare cu
toată fiinţa lui. Aşa ar trebui să tânjim şi noi după mâncare spirituală.
b.) Imaginea pietrei (ca nişte
pietre vii)
Petru ne vorbeşte despre
părtăşia creştină, în contextul
imaginii unei clădiri în care noi
suntem nişte pietre vii. Clădirile
sunt extraordinar de importante...
ele sunt mândria unei naţiuni,
mândria unui popor. Mesajul pe
care ni-l transmite Scriptura este
că noi suntem o clădire – Evrei
3:6, 1 Tim. 3:15, Efes. 2:19-22.
Dacă Petru ne numeşte nişte pietre
vii, înseamnă că noi suntem materialele de construcţie, noi şi slujirea noastră, noi şi darurile noastre
spirituale (Efes. 4:11-13), primite
de la El, hotărâte de El, pentru
că nimeni nu lucrează aici unde-i
place lui, ci unde-L pune Domnul.

c.) Imaginea prizonierului eliberat
(purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi)
Cea de-a treia poză ne arată
imaginea unui prizonier eliberat,
iar mesajul acesteia face referire
la purtarea noastră. Intotdeauna purtarea derivă din starea
noastră, mai cu seamă din starea
spirituală. Roadele unui pom
nu ies la întâmplare, ci sunt
hotărâte de soiul acelui pom.
Omul care este muncitor va
avea purtarea unui muncitor; omul
care este doctor nu se va comporta
precum un fotbalist, ci precum un
doctor. Cel care este prim-ministru se comportă ca un prim-ministru. Cum ar fi ca prim-ministru să
se comporte în lume, ca un actor
de comedie? Cum să ne purtăm
noi? Ca nişte oameni slobozi, zice
Petru. Cum adică? Oamenii slobozi
sunt oamenii mântuiţi, pentru că
mântuirea ne este prezentată de
Scriptură ca fiind slobozenie, eliberare. Suntem liberi faţă de păcat,
care astfel nu mai trebuie să-şi
găsească culcuş în vieţile noastre.
Domnul să ne ajute să
luăm aminte la aceste poze,
iar imaginile prezentate aici
să ne caracterizeze pe fiecare!
 Ardelean Ciprian

Mărturii

Matei 28:19-20
Noi cei care-L cunoaștem
pe Domnul și avem bucuria mântuirii în sufletul nostru trebuie să-i
mulțumim, trăind o viață de închinare și profundă recunoștință.
Suntem datori să ducem Vestea
Buna și celor care nu-L cunosc pe
Dumnezeu și trăiesc în întuneric.
Trebuie să le spunem că Dumnezeu
iubește pe toți oamenii și din dragoste a dat pe Fiul Său, ca toți cei
ce cred în jertfa Lui să fie mântuiți
și să aibă viață veșnică. Domnul să
ne ajute! Amin
		

 Ciupa Florica

Acceptarea de a participa la cursul despre grupurile
celulă a fost 60% din politețe și
40% din curiozitate, dar
acum, după absolvire pot
să spun   că a fost 100% un
imens câștig! Am învățat despre puterea rugăciunii în
creșterea bisericilor și a lărgirii
împărăției lui Dumnezeu. Am
învățat despre liderii slujitori și
despre rolul lor.
Am învățat că Marea Porunca și Marea Trimitere chiar
sunt marea poruncă și marea
trimitere. Am învățat că pentru a fi într-o relație profundă cu
Tatal, pentru a avea mai multă
compasiune pentru cei pierduți,
trebuie să fi responsabil, disciplinat și să practici o credință în
deplină concordanță cu Cuvântul.
 Vâlceanu Dorina

Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că prin persoana Domnului
Isus Christos fiul Său ni s-a descoperit nouă, ni s-a făcut cunoscut, ne-a
arătat dragostea, ne-a dat pacea și prin jertfa de la Golgota, murind pentru păcatele noastre ne-a dăruit viață, devenind copii ai lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a creat să devenim copiii Lui și în Ioan 1:11-12  
găsim scris: “A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor
ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se
facă copii ai lui Dumnezeu”
Vreau ca toată viața mea s-o trăiesc pentru a-I mulțumi și slăvi
numele Său cel sfânt. Amin
					

 Popa Virginia Silvia

Diverse
Săptămână de evanghelizare
-    predicatorii, învăţătorii
şi părinţii care îi învaţă pe cei ti07.02.-ora 18:00
neri în credinţă să ţină calea Dom08.02.- ora 18:00 Rusu Timotei
nului
09.02.- ora 18:00 Micula Mihai
- tineri şi pentru toate 10.02.- ora 18:00 Padure Gheorghe
formaţiile care slujesc, să aducă 11.02.- ora 18:00 Neiconi Adrian
lui Dumnezeu o închinare biblică
12.02.- ora 18:00 Nicola David
- restabilirea biblică a
14.02.- ora 17:00
relaţiilor nepotrivite din familie,
biserică şi societate
-   săptămâna de evanghelizare, atât pentru cei invitați cât și
pentru cei ce vor asculta Cuvântul
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